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गॅलेललयोने आपली सुट्टी रद्द केली 

तो 1609 सालातील जुलै महिना िोता. प्रलसद्ध संशोधक 
गॅलेललयो गॅललली सुट्टी घालवायला व्िेननस शिरात गेला िोता. 
सुट्टीचा एकच हदवस झाला िोता, तेव्िाच कुणीतरी तयांच्या 
सुट्टीवर पाणी फिरवले.   

“परत सांग,” तयाने गंभीरपणे ववचारले.  

व्िेननस शासनात खपू मोठ्या पदावर काम करणारा तयाचा 
जुना दोस्त, पाओलो सापी, याने एक बातमी आणली िोती.  



“ऐक, िॉलंडमधला िॅन्स ललपरश ेचष्मे बनवतो,” 
पाओलो सांगू लागला. “तयाने एका नळकांड्यात लभगंं 
बसवलीयत. तया नळकांड्यातून बनघतल्यावर मैलभर 
दरू असलेल्या गोष्टी अगदी जवळ, आपल्या समोरच 
आिेत असं वाटतं.” 

गॅलेललयोला चटुपुट लागून राहिली, “अरेरे! या 
कल्पनेवर आधी आपणच का ववचार केला नािी? तसं 
केलं असतं तर व्िेनेलशयन शासनाने आपल्याला या 
शोधासाठी एक भलीमोठी रक्कम हदली असती. िे 
उपकरण आधी कोण वापरणार यावरून शासनाच ं
पायदळ आणण नौदल झुंजलं असत.ं”  

तयावेळी गॅलेललयोला पैशांची अतयंत ननकड िोती.  



“एक कर,” गॅलेललयो कठोरपणे म्िणाला, “जर 
ललपरश ेतुला इथे भेटायला आला, तर तू कामात 
असल्याचा बिाणा कर. दरम्यान, मी तुझ्यासाठी एक 
उपकरण बनवेन. मी तयाला टेललस्कोप असं नाव 
देईन.” 

सुट्टीवरून परतल्यावर गॅलेललयो तवरीत पडुआ 
शिरातील आपल्या घरी आला.  

तकक  आणण प्रयोग 

पण समस्या िी िोती की 
टेललस्कोप कसे काम करते, याची 
गॅलेललयोला अजजबात कल्पना 
नव्िती. तयाने लशशाच्या 
नळकांड्यांचा एक तुकडा िातात 
घेऊन तो तकक  करू लागला.  

“िॅन्स ललपरशनेे दोन लभगंं 
वापरली िोती. म्िणजे, तयाने 
नळकांड्याच्या दोन टोकांना   
एक-एक लभगं बसवलं असावं.” 
चमच्याच्या खोलगट बाजुसारख्या 
हदसणाऱ्या अतंवकक्र लभगंातून वस्तू 
लिान हदसतात.  

गॅलेललयोला िे मािीत 
िोते. याउलट, चमच्याच्या 
िुगीर बाजुसारख्या 
हदसणाऱ्या बहिवकक्र 
लभगंातून वस्तू मोठ्या 
हदसतात.   

“आता गिृीत धरू की 
तयाने िी दोन वेगवेगळी 
लभगंं वापरली....” 



मग तो काचचे्या वस्तू घडवणाऱ्या एका 
कारागगराकड ेगेला.  

“मला भरपूर काचचे ेगोल बनवून द्या,” गॅलेललयो 
तयाला म्िणाला, “आणण तयातून वेगवेगळ्या जाडीची 
आणण आकाराची लभगं कापा.” 

कारागगराने तयाप्रमाणे काम पूणक केले. मग 
गॅलेललयो वेगवेगळी अतंवकक्र आणण बहिवकक्र लभगें एका 
नळकांड्याच्या दोन टोकांना लावून तयातून पािू 
लागला.  

अनेक प्रयोग केल्यावर, तयाला आढळले की दोन 
वेगवेगळ्या प्रकारची लभगें वापरली की दरूची वस्तू 
नतप्पट जवळ हदसते. तयाने लभगंांचा आकार थोडासा 
बदलून पुन्िा पाहिले. तयाने वारंवार असे प्रयोग केले. 
आणण मग....  



“सापडलं एकदाचं!” तो ओरडला. “यातून वस्तू 
साठपट जवळ हदसतायत!” 

आश्चयक म्िणजे, वेगवेगळे प्रयोग करून आपला 
टेललस्कोप बनवायला गॅलेललयोला िक्त चोवीस तास 
लागले िोते. पण तयाला घाई करावी लागणार िोती. 
तयाने अिवा ऐकली िोती की िॅन्स ललपरश ेअगोदरच 
व्िेननसला यायला ननघालाय.  

गॅलेललयोने आपला लमत्र, पाओलो सापीला एक 
मित्त्वाचा संदेश पाठवला. “माझ्याकड ेएक गुपीत 
आिे,” एवढेच ललहिले िोते तयात.  

गॅलेललयोला काय म्िणायच ेिोते, ते सापीने 
ताडले. मग तो ललपरशलेा टाळण्यासाठी आपल्या 
घरातून बािेरच पडला नािी. व्िेननसमध्ये इतर कुणाला 
आपला शोध दाखवून ललपरशलेा कािीच िायदा झाला 
नसता. कारण पाओलो सापी िा व्िेननस शासनाचा 
वैज्ञाननक सल्लागार िोता.  



डोगे खूप प्रभाववत झाला 

“ववलक्षण आिे,” व्िेननस प्रजासत्ताकच ेअध्यक्ष 
डोगे म्िणाले.  

दोन आठवड्यांनी डोगे, तयांच ेसल्लागार आणण 
व्िेननसच्या नौदलाच ेअॅडलमरल सेंट माकक  कॅथेड्रलवरून 
आळीपाळीने गॅलेललयोच्या नव्या टेललस्कोपमधनू बघत 
िोते.   

तयांनी पस्तीस मैल दरू असलेले पडुआ शिर 
अगदी स्पष्ट पाहिले. पन्नास मैलांपेक्षा दरू 
असलेल्या कोनेजललयानो शिरालािी तयांनी ओळखले. 
मग एका सल्लागाराच ेलक्ष म्युरानो बेटांकड ेगेले.  

“मला चचकमध्ये जाणारे लोकसुद्धा हदसतायत!” 
तो उते्तजजत िोऊन म्िणाला.  



“तयांची पवाक नको,” एक अॅडलमरल म्िणाले. तयांनी 
टेललस्कोपमधनू समुद्राकडे पाहिले.  

क्षणभर अववश्वासाने ते एकटक पािातच राहिले.  

“क्षक्षतीजापाशी कािी जिाजं हदसतायत. िा टेललस्कोप 
नसता तर िे कळायला आणखी दोन तास लागले असते.” 

गॅलेललयोच ेभालय उजळले. अथाकत, िॅन्स ललपरशचेे 
वाईट वाटते. पण तो गॅलेललयोइतका चतुर नव्िता. 
लशवाय तयाला पाओलो सापीसारखा शासनात 
मित्त्वाच्या पदावर असलेला लमत्रिी नव्िता.  

आता सवांची खात्री 
पटली. मग प्रतयेक 
व्िेनेलशयन जिाजाला 
टेललस्कोप आवश्यक वाटू 
लागला. व्िेननसच्या नौदलात 
खपू जिाजे िोती. आता 
पायदळालािी टेललस्कोपची 
आवश्यकता वाटू लागली.  



मोठे आश्चयक 

कािी महिन्यांनी, गॅलेललयो पडुआला परतला.  

दपुारभर तयाने आपल्या द्राक्षवेली आणण 
िुलांसोबत वेळ घालवला. मग संध्याकाळ झाली. ती 
अमावस्येनंतरची रात्र िोती. तयाला बागेच्या एका 
कोपऱ्यात असलेल्या चचकच्या घुमटामागून उगवणारा 
नवा चदं्र पािावासा वाटला.  

तो आपला टेललस्कोप घेऊन गच्चीवरच्या 
खोलीत गेला. नतथनू खालची बाग स्पष्ट हदसत 
िोती. टेललस्कोप णखडकीत उभा करून तो चदं्र 
उगवण्याची वाट बघू लागला. चचकच्या घुमटाआडून 
चदं्र डोकावताच, गॅलेललयो टेललस्कोपमधनू 
तयाच्याकड ेपािू लागला.  



सुरुवातीला तयाचा आपल्या डोळ्यांवर ववश्वासच 
बसेना. तोवर सवांचा िाच समज िोता की चदं्र 
आरशासारखा गुळगुळीत आणण चमकदार असतो. पण 
टेललस्कोपमधनू तो तसा मुळीच हदसत नव्िता.    

टेललस्कोपमधनू चदं्र अगदीच शुष्क, धळुकट, 
दगडासारखा हदसत िोता. गॅलेललयोला चदं्रावर पवकतिी 
हदसले, लशवाय सवकत्र मोठमोठी वववरेिी हदसली.  

िे सगळं बघून तो चकीत झाला. पुढल्या रात्री तयाने 
पुन्िा टेललस्कोपमधनू चंद्राकड ेपाहिले आणण खात्री करून 
घेतली. पुढल्या अनेक रात्री चदं्राची कला बदलू लागली. 
गॅलेललयो रोज तयावर हदसलेल्या वस्तुंची रेखागचत्रे काढू 
लागला.  

दोन महिन्यांनी, एकदा सकाळी,  

तो जांभया देत स्वत:शी म्िणाला, “आणखी स्पष्ट 
हदसलं पाहिजे. माझ्याकड ेयापेक्षा जास्त क्षमतेचा 
टेललस्कोप असला पाहिजे.” 



गॅलेललयो पुन्िा एकदा काचचे्या कारागगराकड े
गेला.  

पौणणकमा कािी हदवसांवरच आली िोती. तया 
रात्रीसाठी जय्यत तयारी करायला िवी िोती. वेळ 
वाचवण्यासाठी, तयाने स्वत:च कारागगराची लभगें 
घासून गुळगुळीत केली. थोड्याच काळात, तयाने 
एवढा शक्तक्तशाली टेललस्कोप बनवला, जो वस्तू 
चारशपेट मोठी करून दाखवत िोता.   

“बरोबर िोतं माझं!” नवी लभगें लावलेल्या 
टेललस्कोपमधनू चदं्राकड ेपाहिल्यावर तो म्िणाला.  

यावेळी तयाने ननरीक्षण केलेल्या गोष्टींच ेअगदी 
बारीकसारीक तपशील भरून गचत्र ेकाढली.  

पाच यशस्वी टेललस्कोप बनवल्यानंतर (खरंतर 
तयाने शकेडो टेललस्कोप बनवले, पण लभगें घासण्यात 
तो कुशल नव्िता. तयामुळे बिुतांशी टेललस्कोप 
चांगल्या क्षमतेची नव्िती) तयाने अचानक असा 
टेललस्कोप बनवला जो दरूची वस्तू िजारपट जवळ 
आणून दाखवत िोता! 

यातून तयाने ताऱ्यांच ेआणण ग्रिांच ेननरीक्षण 
करायला सुरुवात केली, तेव्िा तयाला आणखी मोठा 
धक्का बसला.  



द स्टारी मेसेंजर 

 पण आपण काय पाहिले, याच ेगॅलेललयोला आकलनच 
झाले नािी.   

7 जानेवारी 1610 रोजी, तयाने गुरू (ज्युवपटर) ग्रिाचा 
उदय िोताना पाहिला. नव्या शक्तक्तशाली टेललस्कोपमधनू तयाला 
गुरूनजजक तीन लिानसे तेजस्वी तारे हदसले, दोन गुरूच्या 
पूवेला तर एक पजश्चमेला. तयांच ेएक छोटेसे गचत्र काढून 
गॅलेललयो झोपी गेला.  

पण पुढल्या रात्री, तयांतील दोन ताऱ्यांनी आपली जागा 
बदलली िोती. आता नतन्िी तारे गुरूच्या पजश्चमेला िोते.  

कािी रात्रींनंतर, तयांतील एक तारा अदृश्यच झाला. 
पुन्िा कािी रात्रींनंतर, अचानक गुरुभोवती चार तारे 
हदसू लागले.  

गॅलेललयोला याचा अथक लावता येईना. तयाकाळच्या 
मान्यतेनुसार, सूयक, ग्रि आणण तारे आभाळात एकाच 
जागी जस्थर िोते आणण ते सवक िक्त पथृ्वीभोवती फिरत 
िोते. बायबलमध्येच तसे ललहिले िोते. लशवाय, आपल्या 
डोळ्यांनािी रोज आभाळात िेच दृश्य हदसते.  



नेमके काय चालले आिे? गॅलेललयोने िे शोधनू 
काढायचा चगं बांधला. पुढले सिा आठवड,े रोज रात्री, 
तयाने गुरूच्या गतीच ेननरीक्षण केले. ननरीक्षणांनुसार, 
तयाने गचत्र ेकाढली, लिान ताऱ्यांच्या जागा कशा बदलत 
गेल्या याचा अभ्यास केला, पुढे ते तारे कोणतया जागी 
असतील िे ननजश्चत करण्याचा प्रयत्न केला.  

आणण शवेटी, तयाला याचे गूढ उकलले. ववश्वातील 
असंख्य रिस्यांपैकी एक रिस्य तयाने उलगडले! 

“कोपननककसच ंबरोबर िोतं तर!” तो ओरडू लागला. 
घरातील सवांना तयाचा मोठा आवाज ऐकू गेला.  



सत्तर वर्ांपूवी, ननकोलस कोपननककस म्िणाला िोता की 
सवक तारे आणण ग्रि सूयाकभोवती फिरतात, पथृ्वीभोवती नािी. 
पण तो आपले िे मत लसद्ध करू शकला नव्िता.  

गॅलेललयोदेखील िे मत लसद्ध करू शकला नव्िता. पण 
तो िे लसद्ध करू शकला िोता की तारे दसुऱ्या एखाद्या अशा 
ग्रिाभोवती फिरू शकतात, जो स्वत:भोवती फिरतो. चदं्र 
पथृ्वीभोवती फिरतो, तर पथृ्वीला स्वत:लािी गती असावी. 
आभाळातील सवक खगोल पथृ्वीभोवती फिरतात म्िटले, तर 
पथृ्वीसुद्धा जस्थर नािी असे म्िणता येते.  

िा एक ववलक्षण शोध िोता आणण एक मोठा 
धक्कासुद्धा. चदं्र आणण ताऱ्यांबाबत आढळलेल्या सवक 
गोष्टींबद्दल एक पुस्तक ललिायच,े असे गॅलेललयोने 
ठरवले. या पुस्तकाला तयाने शीर्कक हदले द स्टारी 
मेसेंजर (ताऱ्यांचा दतू). िे पुस्तक सतराव्या 
शतकातील एक अतयंत मित्त्वाच ेपुस्तक िोते.  



सगळीकड ेउतसािाचे भरत े

थोड्याच काळात, युरोपात देशोदेशीच ेलोक द 
स्टारी मेसेंजर वाच ूलागले. जे वाच ूशकले नािीत, 
तयांना इतरांनी पुस्तकातील माहिती तोंडी सांगगतली.  

संशोधकांच्या मते, गॅलेललयोचा िा शोध 
णिस्तोिर कोलंबससिीत इतर कोणतयािी प्रलसद्ध 
शोधकाच्या तुलनेत जास्त मित्त्वाचा िोता.  

कववनंी गॅलेललयोवर कववता ललहिल्या.  

अथाकतच, गॅलेललयो मनोमन सुखावला. अचानक 
श्रीमंत लोक तयाचा टेललस्कोप ववकत घेऊ लागले, 
तेव्िा तर तो जास्त खशु झाला.  

एके हदवशी सकाळी, एक माणूस आपला 
टेललस्कोप घेऊन व्िेननसमधील सेंट माकक  
कॅथेड्रलच्या घंटा असलेल्या मनोऱ्यावर गेला. 
तयाच्याभोवती लोकांची गदी गोळा झाली. पुढे 
फकतयेक तास तया सवांनी तयाच्या 
टेललस्कोपमधनू बघण्याची संधी घेतली.  



फ्ांसच्या मिाराणीने नतच्या टेललस्कोपमधनू 
पहिल्यांदा पाहिले तेव्िा ती इतकी उते्तजजत झाली की 
भर दरबारात नतने टेललस्कोपसमोर आपले गुडघे 
जलमनीवर टेकवून अलभवादन केले. िे दृश्य पािून 
सवक दरबारी आश्चयकचकीत झाले.   

ददैुवाने, महिन्याभरान,े राजा िेन्ींची ितया झाली. 
तयामुळे गॅललललयोने तयांच्या नावाचा वापर केला नािी. 
पण यातून गॅलेललयोला एक कल्पना सुचली. तयाने नव्या 
ताऱ्यांपैकी एकाला ड्यूक ऑि टस्कनी (टस्कनी प्रांताचा 
सरदार) यांच ेकॉलसमो िे नाव हदले. मग तयाने तया 
सरदाराला आपल्याकडील सवोत्तम टेललस्कोप आणण एक 
पत्र पाठवले.  

सरदार कोलसमोंनी गॅलेललयोच ेआभार मानले. नंतर 
गॅलेललयोलािी तयांच ेआभार मानण्याची संधी लमळाली, 
कारण सरदाराने खपू टेललस्कोप ववकत घेतले. तयाने 
गॅलेललयोला टस्कनीचा प्रमुख गणणती या पदावर गलेलठ्ठ 
वेतनाची एक नोकरीिी देऊ केली.  

पत्रात तयाने सरदाराला 
तयाच्या नावाचा कोलसमो तारा 
कसा शोधायचा िे सांगगतले. 
सरदारांनी तयांच्या लमत्रांसाठी 
आणण मित्त्वाच्या सिकाऱ्यांसाठी 
आणखी टेललस्कोप ववकत 
घ्यावेत, अशी ववनंतीिी 
गॅलेललयोने पत्रातून केली.   

यामुळे नतच ेपती खपू प्रभाववत झाले. तयांनी 
गॅलेललयोला पत्र ललहिले. “जर तुम्िाला एखाद्या 
ताऱ्याचा शोध लागला, तर कृपया तयाला, माझं िेन्ी 
िे नाव द्या,” अशी ववनंती तयांनी पत्रातून केली.  



गॅलेललयोने एक चूक केली 

“तुझं पुस्तक अगदी जोरात चाललंय, िे बघून मला 
बरं वाटतंय,” गॅलेललयोचा जुना लमत्र पाओलो सापी 
म्िणाला.  

“िी घे तुला एक प्रत,” गॅलेललयो तयाला पुस्तक देत 
म्िणाला. “पण मी आता वेगळं काम करतोय. मी 
सूयाकवरच्या डागांकड ेबघतोय.” 

सूयाकवर डाग कसे आले? गॅलेललयोला िे कोड े
पडले िोते. कािी हदवसांपासून तो सूयाकवर हदसणारे 
काळे डाग पािात िोता, ववशरे्त: सूयाकस्तावेळी. िे 
डाग म्िणजे तारे वा ग्रि नािीत, या एकाच गोष्टीची 
तयाला खात्री िोती.  

तया संध्याकाळी पाओलोनेिी 
टेललस्कोपमधनू सूयाकवरील डाग पाहिले. 
तयालािी या डागांच ेगूढ कळले नािी. मग 
गॅलेललयोने तयाला सांगगतले की तो फ्लोरेन्सला 
रािायला जाणार आिे.   



“मी तुझ्या जागी असतो तर गेलो नसतो,” पाओलो 
काळजीच्या स्वरात बोलला. “पोपबद्दल काय ववचार 
केलायस?” 

“पोपचा काय संबंध याच्याशी?” गॅलेललयोने ववचारले.  

“तो णिश्चन चचकचा प्रमुख आिे. जर पोपने ननणकय 
घेतला की तू ताऱ्यांबद्दल जे जे बोलतोस ते बायबलमध्ये 
ललहिलेल्या गोष्टींपेक्षा वेगळं आिे, तर तो तुला लशक्षा देऊ 
शकेल. एकदा का तू व्िेननस सोडलंस तर आम्िी तुझं 
रक्षण करू शकणार नािी.” 

आपल्या लमत्राचा सल्ला न मानता गॅलेललयोने 
फ्लोरेन्सला जायच ेपक्के केले. िी तयाची खूप मोठी चकू 
ठरली.   

मे 1632 मध्ये, एक काक्तड कनल (चचकमधील एक 
अतयंत मित्त्वाचा अगधकारी) पोपला भेटायला गेला. 
“बायबल म्िणतं की स्वगाकतले सगळे गोल पथृ्वीभोवती 
फिरतात,” काक्तड कनल रागारागात म्िणाला. “पण 
गॅलेललयोने एक पुस्तक ललहिलंय नुकतंच. तयात तो 
म्िणतोय की पथृ्वी सूयाकभोवती फिरते, सूयक पथृ्वीभोवती 
नािी आणण िे तो लसद्ध करू शकतो म्िणे.” 

“मला वाटतं आपण गॅलेललयोला बोलावून घ्यावं,” 
पोप गंभीरपणे म्िणाले.  



कैदी! 

गॅलेललयोने धमकववरोधी पाखडंी मत व्यक्त केले, तयाला 
चचकची लशकवण अमान्य आिे असे म्िणून पोपने तयाला 
अपराधी ठरवले. तयाला लसएना शिराच्या आचकबबशप (प्रमुख 
बबशप) कड ेपाठवण्यात आले. नतथे गॅलेललयोला पोपचा 
ननवाडा िोईपयतं कैदेत ठेवण्यात येणार िोते.   

गॅलेललयोच ेआनंदाच ेपवक संपुष्टात आले. एव्िाना तो सत्तर 
वर्ांचा झाला िोता आणण तयाची तब्येतिी बरी नसे. उरलेले 
आयुष्य कदागचत तयाला तुरंुगात काढावे लागणार िोते.  

पण, आचकबबशपने गॅलेललयोला रािायला आपल्या 
मिालातील सवोतकृष्ट खोली हदली. तयांनी 
गॅलेललयोच्या सवक लमत्रांना तयाला भेटायला येण्याच े
ननमंत्रण हदले. एवढेच नव्िे, तर तयांनी गॅलेललयोला 
लभगेंिी पाठवली जेणेकरून तो आणखी एक 
टेललस्कोप बनवू शकेल.  



गॅलेललयोला चांगली वागणूक लमळत आिे, िे 
ऐकून पोपचा राग अनावर झाला. गॅलेललयोने अनेकदा 
ववनंती केली िोती की तयाला कॉन्वेंट (णिस्ती मठ) 
मध्ये असलेल्या तयाच्या लाडक्या मुलीजवळ, आसेट्री 
गावात िलवावे. म्िणून पोपने तयाला नतथे पाठवले. 
पोपने तेथील स्थाननक पाद्रींवर गॅलेललयोवर नजर 
ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली. तयांना सूचना हदल्या 
िोतया की गॅलेललयोला एकटेच ठेवायच ेआणण कधीिी 
एक वा दोन माणसांपेक्षा जास्त माणसांना तयाला 
भेटू द्यायच ेनािी.  

इथेच गॅलेललयोने तयाच ेशवेटच ेपुस्तक ललहिले. 
याकाळात तयाची दृष्टी अध ूझाली िोती. आयुष्याच्या 
शवेटच्या कािी वर्ांत तर तो संपूणक आंधळा झाला िोता.  

1642 साली गॅलेललयोचा मतृयू झाला.  



गॅलेललयोचे बरोबर िोते!  

31 ऑक्टोबर 1992 रोजी, व्िॅहटकन शिरात, पोप आणण 
इतर काक्तड कनल उपजस्थत िोते. तयावेळी काक्तड कनल पॉपडकने 
गॅलेललयोववर्यी व्यक्त केलेले ववचार सवांनी ऐकले. 

काक्तड कनल पॉपडकने िक्त तीन गोष्टी सांगगतल्या.  

पहिली गोष्ट, “शकेडो वर्ांपूवी, बायबल ललहिणारे तयाच 
गोष्टी वणकन करू शकत िोते ज्या गोष्टी ते स्वत: बघू शकत 
िोते. तयामुळे यात कािीच नवल नािी की तयांच ंकािीवेळा 
चकूु शकत िोतं. तारे िे याच ंएक उदािरण म्िणता येईल.”  

दसुरी गोष्ट, “गॅलेललयोच्या काळात, बायबलमध्ये हदलेल्या 
ताऱ्यांच्या स्पष्टीकरणावर लोकांची श्रद्धा िोती. यापेक्षा वेगळं 
कािी कुणी व्यक्त केलं की लोकांना ते आवडत नसे.”  

शवेटची गोष्ट, “आता योलय वेळ आलीय की चचकने 
आपली चूक कबूल करावी आणण गॅलेललयो बरोबर 
िोता िे मान्य करावं.”   

“मला िे मान्य आिे,” पोप म्िणाले.  

पुढल्या हदवशी सकाळी, एक बातमी जगभरातील 
सवक हटव्िी, रेक्तडओ आणण वतृ्तपत्र माध्यमांवर प्रसाररत 
झाली:  गॅलेललयो बरोबर िोता!  

आज व्िॅहटकनची स्वत:ची वेधशाळा आिे आणण 
तयात एक मिाकाय टेललस्कोप आिे. 

िे पािून गॅलेललयोला नक्कीच आनंद झाला 
असता.  



कालक्रम 

गॅलेललयो गॅलललीचा जन्म 15 िेब्रवुारी 1564 रोजी इटलीच्या वपसा 
शिरात झाला.  

1583 गॅलेललयोने पेंड्युलम (लबंक) चा शोध लावला. असे म्िणतात 
की वपसातील एका चचकमध्ये झुलणारे झुंबर पािून तयाला लबंकाची 
कल्पना सचुली.  

1589 एका आख्यानयकेनसुार, गॅलेललयोने वपसाच्या झलुतया 
मनोऱ्यावरून वेगवेगळे वजन व आकार असलेले चेंडू खाली सोडले. 
िे चेंडू सारख्याच वेगाने खाली पडतात, िे तयाला लसद्ध करायचे िोत.े  

1593 गॅलेललयोने थमाकमीटरचा शोध लावला.  

 

 1596 आपल्या लक्ष्यावर मारा करायला आणण बदंकूीला योलय कोनात 
ठेवायला गॅलेललयोने गनसाइटचा शोध लावला.  

1597  गॅलेललयोने आपल्या बदंकुीचा गनसाइट बदलला जेणेकरून नतचा 
उपयोग नकाशा बनवण्यासाठी आणण सवेक्षण करण्यासाठी िोऊ शकेल. 
तयाने गथओडोलाइटचा शोध लावला.    

1609  गॅलेललयोने आपला पहिला टेललस्कोप बनवला.  

1610  “द स्टारी मेसेंजर” िे पसु्तक प्रकालशत झाले.  

1631  “डायलॉग कन्सननगं द टू गचि वल्डक लसस्टम्स” िे पसु्तक 
प्रकालशत झाले.  

1633    धमकबाह्य वक्तव्य केल्याबद्दल गॅलेललयोला तरंुुगवास झाला.  

गॅलेललयोचा मतृय ू8 जानेवारी 1642 रोजी, इटलीतील आसेट्री गावी 
झाला. तवे्िा तयाचे वय 77 वर् ेिोत.े  



गॅलेललयोकड ेटेललस्कोपची भन्नाट कल्पना िोती 
– एकमेव अडचण िी िोती की दसुऱ्या कुणीतरी 
आधीच तशी कल्पना केली िोती. आणण पथृ्वी 
सयूाकभोवती फिरते या तयाच्या मताबद्दल म्िणाल 

तर....पोपला ते पसंत नव्िते.  


